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Slankere av fisk? 

Eller fetere?



Reduserer fiskeprotein fedmeutvikling?

Fiskeprotein = mindre fett

Melkeprotein = mer fett
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Kroppsvekt hos gnagere
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Mus eller menn?
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Flinkere av fisk? 



Bedre læringsevne hos barn

”Oxford-Durham studien”  Richardson and Montgomery (2005) Pediatrics
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Barnets IQ øker når mor spiser fisk, selv om 
den inneholder kvikksølv

WHO/FAO, 2011
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Eksempel: Dersom mor spiser 400 gram fisk/uke

Feit fisk: 

Sild, makrell, 

oppdrettslaks

Mager fisk: 

Torsk, sei, lyr

hyse



Gladere med sjømat?
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Omega-3 indeks i svangerskapet                

Lav omega-3 status hos mor kan gi økt fare for depresjon etter fødselen

(Markhus et al PloS One 2013)



Ikke nødvendigvis enighet om at fisk er sunt:



Svar fra NIFES:



>

Nye kostanbefalinger i 2011
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Hva står det om sjømat her i dag?

Spis 300-450 gram fisk i uken, hvorav ca halvparten feit fisk

Fordi det beskytter mot plutselig hjertedød:



Foto: Jian Zhang

Kina: Fet fisk til kinesiske kvinner

Spiseforsøk
- Sild
- Oppdrettslaks
- Kinesisk fet fisk, Pompano
- Kjøtt + ferskvannsfisk (kontrollgruppe)

80 gram 5 dager/uke i 8 uker.

20% reduksjon 

av fett i blodet

En betydelig nedgang i 

blodlipider representerer 

en redusert risiko for å 

utvikle hjerte- og 

karsykdom 



Sammendrag fra ”helhetssyn på sjømat”

Helsepåstand Danmark 2003 Storbritannia 
2004

EFSA 2005 USA 2006 Norge 2006 Sverige 2007

Hjerte kar +++ +++ +++ +++ +++ +++

Mental 
helse

0 i.v 0
+ + ++

Graviditet + + + + + ++

Diabetes i.v i.v i.v 0 i.v i.v

Kreft 0 i.v 0 0 0 0

Fedme i.v i.v i.v i.v i.v i.v

Balansert 
diett

+++ +++ +++ +++ +++ +++

+ noe dokumentasjon; ++ dok; +++ etabl dok;

Nytt område

Økt

styrke

Stort potensiale!



Svært få studier gjort på sjømat

• Søk i den større databasen PubMed viser

– Over 862 intervensjonsstudier har blitt 

gjort med fiskeolje i verden

– Omtrent 394 av disse er kliniske 

intervensjonsstudier med mennesker

– Bare 9 kliniske intervensjonsstudier har blitt 

gjort med sjømat (ikke kapsler)



Sjømat og helse: Neste trinn?

Hjertekarsykdom

Gnagere og mennesker:

Mange publikasjoner

Mental helse/fedme/diabetes

Gnagere: noen publikasjoner

Mental helse/fedme/diabetes

-med mennesker!
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Gjenværende kunnskapshull

Fish intervention studies (FINS), finansiert av FHF

Barnets

Utvikling 
Konsentrasjon

skolebarn Fedme barn 

Depresjon 

Hjertekar 

Hoftebrudd Gravide 

Barnehage 

Fedme voksne 

Muskler/bein

unge eldre 



FISH INTERVENTION STUDIES (FINS)

Livar Frøyland, Ingvild Eide Graff, Gunnar Mellgren, Kjell Morten Stormark



Epidemiologi og spiseforsøk

Totalt ca 1000 personerTotalt ca 11 000 personer



Status 2009:

Metabolsk syndrom

Diabetes

Hjerte kar

Skjema om sjømatinntak Blodprøver: Nye analyser

HUSK (n = 7000), 1997-1998.

WENBIT (n = 3000), 2000-2004.

Fiskeinntak, metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdom
og diabetes



Høy sosioøk status
Lav sosioøk status
Flerkulturelt.
(vitamin D)

• Rekruttering av 1000 gravide fra 9 helsestasjoner
over hele Norge

• Følger deltakerne til barna er 18 måneder

Sjømatinntak, mental helse og barns utvikling



200 gram/uke

12 uker Blod og 

urin

Metabolsk

helse

Fedme?

110  overvektige barn

Helseeffekter av laks og torsk hos voksne og barn

450 gram/uke

12 uker

200 voksne deltakere

BMI 20-45

Blod, urin 

fettvev

Metabolsk

helse

Fedme?

Diabetes?



Øker fiskeprotein energiforbruket hos mennesker? 

Måltider
Måle 

energiforbruk
Måle

metthet



Sild og makrell

3 dager/uke

16 uker

Kinnceller

Blod

Urin

200 tyske barn, 5-6 år

Læringsevne

Hukommelse

Konsentrasjon 

A) Gir sild og makrell bedre læringsevne hos tyske barn?

300 norske 

ungdommer, 15 år

Feit fisk

3 dager/uke

16 uker
Blod

Urin

B) Gir feit fisk bedre læringsevne hos
norske elever? 



D2 konsentrasjonstest

Jeg har glemt EN, kan du se den?



Epidemiologi, spiseforsøk og mekanismer
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Totalt ca 1000 personerTotalt ca 11 000 personer

Kan ta ut organer

mennesker nødig 

vil gi slipp på



Bevegelighet

Muskelmasse

Beinhelse

Gripestyrke

Falltendens

Hoftebrudd

N=205

Kommet hjem

Sild, laks og torsk

Fire ganger i uken

16 uker

Effekt av fiskeinntak på muskler og bevegelighet hos 

eldre etter hoftebrudd. 



Samarbeidspartnere FINS:

Vitenskapelige samarbeidspartnere:

Klinisk institutt 1 og 2 (UiB)

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest – Uni Helse)

Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Sør/Øst)

Institutt for samfunnsmedisinske fag (UiB)

Institutt for biologi (Universitetet i København)

Institutt for humanernæring (Universitetet i København)

University of Munich

East China Normal University (ECNU)

Universitetet i Tromsø

Haukeland universitetssykehus,

Haraldsplass diakonale sykehus

Technical university of Munich

Folkehelseinstituttet

Kjemisk institutt (UiB)

Kavli forskningssenter for aldring og demens

Samarbeidspartnere fra næringen:

Lerøy seafoods

Skretting ARC

Marine harvest

Norway seafoods

Norway Pelagic

Arena Ocean of Opportunities/Blue Planet

Norsk sjømatsenter

Nutrimar AS

Blue Protein AS.



Vi kommer gjerne igjen med resultater!

Takk for oppmerksomheten!



Fotokreditering

• Helge Skodvin

• NIFES
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